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ЕЛЕКТРОННИЙ ДОДАТОК

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ
– збільшити зображення
– передивитися відео
– прослухати аудіо
– ввімкнути зображення
– вимкнути зображення/аудіо

ЛЮБІ ДРУЗІ!
Запрошуємо вас продовжити подорож прекрасною Країною Мистецтв.
На вас чекає знайомство з мистецтвом народів, які проживають в Україні.
Також разом з Лясолькою і Барвиком та роботом Мед-Артом ви здійсните
цікаві мандри різними країнами і континентами. Під час цих подорожей зануритеся в багатий світ людських почуттів і переживань, утілених у творах мистецтва різних народів. Крок за кроком будете опановувати таємниці мистецтва й відображати свої настрої та думки у власній творчості.
Тож рушаймо в цікаву й захопливу подорож світом творчості!
Авторки
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12. НАЦІОНАЛЬНІ МОТИВИ В МИСТЕЦТВІ
КРИМСЬКИХ ТАТАР ТА ГРЕКІВ (продовження)

Греція – батьківщина театру. У давні часи актори виступали в масках.
Вистави супроводжував хор.

У давнину греки, мандруючи морями, оселялися на нових землях. Так
виникли міста Ольвія (поблизу Миколаєва), Херсонес (Севастополь),
Пантикапей (Керч), залишки яких знайдено на півдні України. Тут греки
проживають до сьогодні, зберігаючи свою культуру.
Найвідоміший грецький танець – сиртакі. По-справжньому станцювати його можна, тільки перейнявшись його ритмом і відчувши єднання
з усіма танцюристами через рухи й музику.
Мед-Арт пропонує тобі здійснити віртуальну екскурсію грецькими містами, які існували на теренах України в далекому минулому.

Залишки театру в Херсонесі

Ольвія, Херсонес. Мікіс Теодоракіс. «Сиртакі».

Давньогрецька маска

Назви деяких складових будівлі театру тобі можуть здатися відомими. Ось,
наприклад, орхестра або скена. Як ти думаєш, що вони означали? Пригадай свої улюблені театральні вистави. До якого з видів театрального
мистецтва вони належать?
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Прочитай текст. Полічи ноти у словах. Яку ноту використано найбільше?
Яких нот немає? Придумай з ними ребуси.

Д
Який темп танцю? Схарактеризуй рухи
рухи.

вні г

ки подарували світу багато

Прометея, який д
Прометея

людей зробив багато

ший човен, приборкати бика, щоб

48

кався Зевса і з

був д

бра:

помагав за

з металами та їх обробкою, навчив вироб
не з

фів. З-поміж них –
по

ф про

г збудувати пер
пер-

вати по

, познайомив

ти ліки із цілющих трав. Він

людей вогонь.
49

12. НАЦІОНАЛЬНІ МОТИВИ В МИСТЕЦТВІ
КРИМСЬКИХ ТАТАР ТА ГРЕКІВ (продовження)
Грецькі майстри здавна володіють мистецтвом мозаїки, яку називають «незвичайним живописом». Такі зображення або візерунки виконано
зазвичай з маленьких камінців або морської гальки. Греки оздоблювали
ними підлогу й стіни приміщень, басейни та фонтани. Ця техніка популярна і в наш час, для мозаїки використовують шматочки скла,
керамічної плитки тощо.

Робот Мед-Арт пропонує тобі подбати про збереження довкілля і виготовити новорічний подарунок з побутових матеріалів (мозаїка, бріколаж
ж тощо).
Для композиції можна використати крупу, кольорові кришечки від пластикових пляшок, старі непотрібні ґудзики чи намистинки, фото тощо. Можна
прикріпити їх на поверхню, покриту шаром пластиліну чи клею, або з’єднати
в інший спосіб.

Порівняй кольорову гаму і візерунки давньогрецьких і сучасних мозаїк. Які
види орнаменту є на старовинних мозаїках?

Мозаїка – зображення чи візерунок, виконані з кольорових каменів, скла,
керамічних плиток та інших матеріалів.
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На канікулах поцікався, скільки коштує дитяча термомозаїка в інтернет-магазинах. Дізнайся, яку суму з родинного бюджету тобі вдалося б зекономити
за умови використання для мозаїки побутових відходів.
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